
FÖRDJUPNINGSMATERIAL LIVSLÅNG EKONOMI

Vad behöver ni prata om?

Vi pratar ofta om att man ska känna sig trygg i en relation.
Det kan kännas svårt att prata ekonomi med sin partner,
särskilt när man måste prata om att relationen kanske en
dag tar slut. Men kom ihåg att din ekonomi handlar om din
trygghet och för att du ska ha en trygg relation måste du
känna dig trygg i hur ni planerar er ekonomi.

Checklista på viktiga samtal

Prata om ekonomi och hur ni vill ha det i er relation innan ni
flyttar ihop.

Om ni ska bli sambos, skriv upp vad var och en hade med sig
in i samboförhållandet (detta kommer inte ingå i en
framtida sambobodelning).

Vill ni skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord?

Hur vill ni dela upp er ekonomi?

Vem ska äga vad? Vad vill ni ska vara enskild egendom?

Vill du vara särbo, sambo eller gift?

Vem vill du ska ärva dig?

Ärver ni varandra, vill ni det? 

Hur delar ni på fasta utgifter?
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Kom ihåg:

Skriv aldrig under något du inte är säker på att du förstår
innebörden av utan att konsultera en jurist eller advokat.

Se till att vara insatt i er ekonomi och hur pengar
spenderas. Spara underlag som kvitton och avtal för
framtida behov.

Låna aldrig ut ditt Bank-id till din partner eller någon annan
och låt ingen annan ta skulder i ditt namn.
 

Vilka andra inköp vill ni dela på?

Hur fattar ni gemensamma beslut om er gemensamma
ekonomi?

Vilka försäkringar tecknar ni tillsammans?

Ska ni ha något gemensamt sparande?

Har ni gemensamma lån, vem ska stå på dem?

Hur ska ni kompensera varandras pensioner utifall att ni har
olika inkomst eller om en av er är föräldraledig längre än den
andra? OBS! kom ihåg att ni inte kan kompensera varandra
för förlorad arbetstid och framsteg ni skulle gjort på jobbet. 


